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1. Informace o zadavateli 
 
Název:  Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem Ostravě 

(dále jen KHS MSK) 
Sídlo:    Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 
Právní forma:  Organizační složka státu (OSS) 
IČ:    71009167 
DIČ:   není plátce DPH 
Vedoucí OSS:  MUDr. Helena Šebáková, ředitelka 
Tel. (spojovatelka): 595 138 111  
Fax:   595 138 109 
e-mail:   podatelna@khsova.cz 
Bankovní spojení: Česká národní banka, Ostrava 
Číslo účtu:  15922761/0710 
IBAN:   CZ09 0710 0000 0000 1592 2761 
SWIFT:  CNBACZPP 
Datová schránka: w8pai4f    
 
 
 
2. Kontaktní osoby 
 
Kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních: 
 
Ing. Wieslaw Galuszka, vedoucí oddělení provozně organizačního 
tel: 595 138 130, 602 509 758, wieslaw.galuszka@khsova.cz 
 
Jiří Šišlák, oddělení provozně organizační, Ostrava 
tel: 595 138 153, 725 882 135, jiri.sislak@khsova.cz 
 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
 
Mgr. Eva Siejová, oddělení právní a kontrolní 
tel: 595 138 182,  eva.siejova@khsova.cz 
 
 
 
3. Vymezení předmětu veřejné zakázky  
 
3.1. Předmět plnění  
 
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pořízení 3 ks osobních motorových vozidel 
formou koupě pro Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě. Jedná se o pořízení 3 osobních motorových vozidel nižší střední třídy se závěsným 
zařízením.  
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Zadavatel požaduje, aby celý předmět veřejné zakázky byl uchazeči plněn vozidly stejné 
tovární značky.  
 
Všechna vozidla musí dále splňovat následující podmínky: 
 

a) musí se jednat o nová vozidla – modelový rok výroby 2014, 
b) typ vozidla musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v České 

republice, 
c) vozidla musí splňovat exhalační normu Euro 5, popřípadě vyšší, 
d) vozidla musí splňovat vybavení vozidel povinnou výbavou dle ust. § 32 vyhlášky 

341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách, 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, 

 
Doklady k vozidlům budou předány zadavateli na základě předávacího protokolu společně 
s předáním každého osobního motorového vozidla: 
 

a) velký technický průkaz, 
b) český návod k obsluze, 
c) servisní knížka. 

 
3.2. Prokázání technické specifikace 
 
Splnění výše uvedených technických parametrů na požadovaný předmět plnění (uchazečem 
nabízené zboží) je uchazeč povinen doložit zadavateli v rámci své nabídky předložením 
dokumentů, prokazujících technické specifikace nabízeného zboží a to v rozsahu 
umožňujícím zadavateli ověřit minimální úrovně technických parametrů. Na základě tohoto 
požadavku uchazeč v rámci své nabídky předloží nabídkové katalogy (technické listy), příp. 
katalogy s technickými parametry vozidel. Uchazeč splňuje kvalifikační předpoklad 
v případě, že doloží nabídkový katalog opatřený razítkem a podpisem uchazeče a to v rozsahu 
určených vozidel k dodání.   
 
3.3. Další požadavky na předmět plnění  
 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce na všechna vozidla (tj. na každé jednotlivé 
vozidlo) poskytl záruku v minimálním následujícím rozsahu: 
  

a) záruku za jakost, tj. funkčnost vozidla jako celku, po dobu 24 měsíců ode dne dodání 
vozidel, 

b) záruční doba na životnost karoserie proti korozi 60 měsíců ode dne dodání vozidel, 
c) záruční doba na lakované části vozidel a trvanlivost laku 36 měsíců ode dne dodání 

vozidel. 
 
Uvedený rozsah záruk bude součástí smlouvy. Uchazeč může nabídnout i delší dobu záruky 
či jejich rozsah. Pokud však uchazeč uveden nižší rozsah záruk, bude tato skutečnost 
považována za neplnění nabídky s důsledky vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení.  
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4. Termín a místo plnění  
 
4.1. Termín plnění  
 
Dobu plnění veřejné zakázky malého rozsahu (tzn. dobu od podepsání kupní smlouvy) 
navrhne uchazeč v rámci nabídky. 
 
Nejzazší termín pro dodávku všech vozidel je 10. 12. 2014.  
 
Termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení.  
 
4.2. Místo plnění  
 
Místem plnění se rozumí sídlo zadavatele – Krajská hygienická stanice Moravskoslezského 
kraje se sídlem Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 
 
 
5. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 
 
 
5.1 Základní kvalifikační předpoklady 
 
Uchazeč předloží čestné prohlášení, že: 
 

• nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
• nemá nedoplatky na pojistném na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistném na veřejném zdravotním pojištění, 
• není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

 
 
5.2 Profesní kvalifikační předpoklady 
 
Uchazeč předloží současně s nabídkou ceny výpis z obchodního rejstříku nebo výpis 
z živnostenského rejstříku, který k termínu podání nabídky nesmí být starší než 90 dnů. 
 
Předloží-li uchazeč výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není k termínu 
podání nabídky starší než 90 dnů, nahrazuje tento výpis prokázání kvalifikačních předpokladů 
dle bodu  5.1  této zadávací dokumentace.  
 
 
5.3 Technické kvalifikační předpoklady 
 
Uchazeč předloží současně s nabídkou ceny 
 

• seznam 5ti obdobných zakázek za poslední 3 roky. 
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6. Platební a obchodní podmínky  
 
6.1 Smluvní cena 
 
Cena předmětu smlouvy bude sjednaná dohodou v souladu s ustanovením § 2079 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato cena musí být garantována jako cena maximální, 
nejvýše přípustná. Kupní cena bude uhrazena dle kupní smlouvy po předání. Zálohové platby 
nebudou poskytovány. 
 
Maximální hodnota předmětu veřejné zakázky malého rozsahu činí 900 000 Kč vč. 
DPH. 
 
 
6.2 Fakturace 
 
Bude-li zhotovitel plátce DPH, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude 
mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. Nebude-li dodavatel plátcem DPH, podkladem pro úhradu 
ceny faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými 
právními předpisy.  
 
Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne vystavení faktury. Nebude-li faktura obsahovat 
některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtovaná cena nebo 
DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit k opravě. Nová 
lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.  
 
6.3 Podmínky pro navýšení nabídkové ceny 
 
Smluvní cena dle uzavřené kupní smlouvy bude stanovena jako nejvýše přípustná a není ji 
možno překročit. 
 
6.4 Dodací podmínky 
 
Dodávka bude realizována v rozsahu zadávací dokumentace, pokud zadavatel neuplatní 
výhrady uvedené v bodu 12. této zadávací dokumentace. 
 
6.5. Kupní smlouva 
 
Kupní smlouva se řídí ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a dalšími právními předpisy České Republiky. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na 
základě písemných, číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných 
dodatků.  
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7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 
 
7.1. Zpracování nabídkové ceny 
 
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu 
veřejné zakázky včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré 
náklady na realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů souvisejících (např. daně, 
pojištění apod.). Celková nabídková cena pro rozsah předmětu plnění veřejné zakázky bude 
stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná, bude uvedena v české měně a bude 
rozdělena na cenu za jednotlivá vozidla a cenu celkem v členění:  
 
 

• nabídková cena bez DPH, 
• sazba (v %) a výši (v Kč) DPH  
• celková nabídková cena včetně DPH. 

 
 
Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost uchazeč. 
 
 
8. Návrh smlouvy 
 
8.1. Kupní smlouva 
 
Součástí nabídky uchazeče bude návrh smlouvy, který bude vypracován v souladu 
s podmínkami stanovenými zadavatelem v této zadávací dokumentaci.  
 
 
Návrh smlouvy bude obsahovat tato smluvní ujednání a smluvní podmínky: 
 

- přesný název akce 
- předmět plnění 
- místo a termín plnění  
- cenu za předmět plnění v členění dle 7.1. této zadávací dokumentace 
- záruční a servisní podmínky s uvedením adresy servisu  
- sankční ujednání, smluvní pokuta 
- odstoupení od smlouvy 
- výpověď ze strany zadavatele. 

 
Návrh smlouvy včetně uvedených příloh musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním 
orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou. Originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění 
musí být v takovém případě součástí nabídky. 
 
 
 
 



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, IČ 71009167, tel. 595 138 111, e-mail podatelna@khsova.cz 

 

Veřejná zakázka „KHS Moravskoslezského kraje – osobní automobily – nákup“ 8 

 
 
9. Obsah a forma nabídky 
 
9.1. Způsob zpracování nabídky 
 
Uchazeč podá nabídku v jednom originálním vyhotovení. Zadavatel připouští variantní řešení, 
kdy však toto musí pokrývat celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky dle této zadávací 
dokumentace. Uchazeč je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku a nabídky 
uchazeče musí pokrývat celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky dle této zadávací 
dokumentace. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí být 
podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem 
k zastupování, v takovém případě doloží uchazeč originál plné moci či jiného platného 
písemného pověřovacího dokumentu. 
 
 
9.2. Obsah nabídky 
 
Nabídka bude zpracována podle požadavků zadávací dokumentace. Nabídka musí obsahovat:  
 

• doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů dle bodů 5.1. - 5.3. této zadávací 
dokumentace, 

• cenu za předmět plnění v členění dle 7.1. této zadávací dokumentace  
• časový harmonogram dodávky, 
• záruční podmínky, 
• návrh kupní smlouvy ve dvou vyhotoveních, 
• nabídka musí být ve všech částech zpracovaná v českém jazyce.  

 
Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.  
 
 
9.3. Místo doručení nabídky 
 
 
Nabídku lze zadavateli doručit osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách 
označených „NEOTEVÍRAT – veřejná zakázka  KHS Moravskoslezského kraje- osobní 
automobily – nákup“   
  
na adresu:  
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
podatelna    
Na Bělidle 7  
702 00 Ostrava 
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9.4. Lhůta pro doručení nabídek 
 
Lhůta pro doručení nabídek činí 21 kalendářních dnů a začíná běžet následujícího dne po 
oznámení výzvy k podání nabídek. Termín pro doručení nabídek bude zveřejněn na webových 
stránkách zadavatele www.khsova.cz. 
 
 
10. Způsob hodnocení nabídek  
 
 
 
10.1. Hodnotící kritéria 
 
Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická 
výhodnost nabídky v souladu s následujícími dílčími hodnotícími kritérii s určením vah: 
 
 
 

1. Celková nabídková cena včetně DPH, váha 70% 
2. Funkční a užitné vlastnosti, vybavenost, technické parametry, váha 30% 
 

 
10.2. Způsob hodnocení  
 
Zadavatel bude při hodnocení výše uvedených dílčích kritérií aplikovat kvantitativní metodu 
hodnocení.  Pro  hodnocení nabídek bude použita bodová stupnice v rozsahu 0 -100 bodů.  
 
Vzhledem k tomu, že k dílčím hodnotícím kritériím je přiřazena váha v % bude pro hodnocení 
a správné přiřazení bodů využit vzorec (viz níže), čímž bude zaručeno dodržení ustanovení  
§ 6 zákona č.137/2006 Sb. V souladu s ustanovením § 79, odst. 2 zákona č.  137/2006 Sb., 
bude hodnocena cena včetně daně z přidané hodnoty.   
 
 
 
 
 
 
11. Další práva a podmínky zadavatele 
 
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky tohoto zadávacího řízení: 
 

- na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou analogické aplikace vybraných 
ustanovení uvedených výslovně v této zadávací dokumentaci; 

- informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace 
vymezují závazné požadavky zadavatele, které je každý uchazeč povinen plně 
a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky; 

          hodnota nejvýhodnější nabídky 
          hodnota nabídky                    * váha dílčího kritéria (%) 100 * 

http://www.khsova.cz/
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- neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude 
považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče 
z účasti v zadávacím řízení; 

- uchazeč může podat pouze jednu nabídku; 
- zadavatel nepřipouští dílčí plnění; 
- zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy a upravit její konečné znění, 

s výjimkou podstatných náležitostí smlouvy; 
- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně upřesnit 

nebo změnit zadávací podmínky; 
- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů; 
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se 

žádným uchazečem; 
- zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. 
 

 
 
 


